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از ابتدای مهر تا پایان دی ماه  ،7931در استان البرز  49332میلیمتر بارش دریافت شده است که نسبت به
بلندمدت  7.732میلیمتر معادل  .5درصد افزایش نشان می دهد .این شرایط در حالی ست که در کل کشور در همین
دوره زمانی (اول مهر تا پایان دی ماه)  4234درصد افزایش بارش نسبت به بلندمدت به ثبت رسید .میزان بارش
دریافتی به تفکیک شهرستان ،مقایسه با بلندمدت و در کل کشور در نمودارهای زیر دیده می شود.
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تحلیل پیش بینی فصلی کل کشور

از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون میانگین بارش کشور  4232درصد نسبت به بازه زمانی مشابه بلندمدت
افزایش یافته است .این شرایط در استان البرز نیز با افزایش بارش نسبت به بلندمدت دیده می شود .پیشبینی الگوی
سطح میانی جو ( .55هکتوپاسکال) تا پایان سال جاری ،نشان دهنده ناهنجاری مثبت واچرخند جنبحارهای بر روی
کشور است .چنین شرایطی نه تنها موجب افزایش پایداری نسبی هوا و کاهش فعالیت سامانههای بارشی بر روی
فالت ایران میشود بلکه افزایش نسبی دمای هوا را نیز در پی دارد.
انتظار میرود در سه ماه پیش رو (بهمن و اسفند  7931و فروردین  ،)7935بیشترین کاهش نسبی بارش در
اسفند ماه رخ داده و بارش این ماه در اغلب مناطق ،به ویژه در نیمه غربی ،کمتر از نرمال باشد.
پیش بینی بارش در استان البرز

در شکل شماره  ،7پیشبینی انحراف بارش نسبت به میانگین بلندمدت در ماه های بهمن و اسفند  7931و
فروردین و اردیبهشت  7935دیده می شود .براین اساس بارش بهمن ماه در اغلب نقاط استان  75تا  45میلیمتر بیش
از نرمال ،در بخش باریکی از شمال شرق 45 ،تا  25میلیمتر بیش از نرمال پیش بینی می شود.
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شکل  :1پیشبینی انحراف بارش نسبت به میانگین بلندمدت

بیشترین کاهش بارش در اسفند ماه مورد انتظار است (شکل باال ،سمت راست) که در پهنه استان البرز نیز با
رنگ های قرمز و نارنجی به خوبی مشخص شده است .در بخش بزرگی از استان ،رنگ نارنجی نشان دهنده  75تا 45
میلیمتر کاهش نسبت به بلندمدت در اسفند ماه می باشد .در قسمتهایی از شمال و شمال غرب استان نیز کاهش  45تا
 25میلیمتری با رنگ قرمز دیده می شود.
در فروردین  ،7935بارش های بیش از نرمال مورد انتظار است .به طوریکه در مرکز و نیمه جنوبی استان . ،تا
 75میلیمت ر بیش از نرمال و در سایر نواحی و در بخش های شمالی ،بارشی در حد نرمال پی شبینی می شود .در
اردیبهشت ماه نیز مجددا کاهش بارش به میزان  .تا  75میلیمتر و در بخش شمال غربی ،کاهش  75تا  45میلیمتر در
پیش خواهد بود.
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پیش بینی دما در استان البرز

در شکل شماره  4پیشبینی انحراف تغییرات دمای هوا نسبت به میانگین بلندمدت در ماه های بهمن و اسفند
 7931و فروردین و اردیبهشت  7935دیده می شود .در بهمن و اسفند  ،7931افزایش دمای  7تا  4درجه ای در کل
استان ،در فروردین ماه افزایش دمای  7تا  4درجه ای در شمال غرب استان و افزایش  53.تا  7درجه ای در اغلب
نقاط استان پیش بینی می شود .در اردیبهشت ماه نیز افزایش  7تا  4درجه ای در کل استان البرز در پیش است.
براین اساس و با توجه به توضیحات ارائه شده ،افزایش دمای اسفند ماه به میزان حداکثر  4درجه و در
فروردین ماه حداکثر  7درجه خواهد بود .بنابراین در فروردین ماه کاهش دمای هوا نسبت به اسفند ماه در استان پیش
بینی شده و احتمال سرمازدگی بهاره در استان وجود خواهد داشت.
شکل  :2پیشبینی انحراف دمای هوا نسبت به میانگین بلندمدت

شماره صفحه  4 :از 5

وزارت راه و شهرسازی
سازمان هواشناسی کشور
سال حمایت از کاالی اریانی

شیپ ینیب فصلی استان البرز
اترخی تهیه 4 :بهمن 7931

الگوهای همدیدی و انسو:

براساس شکل شماره  ،9به طور کلی الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح میانی جو نشان از حاکمیت نسبی
واچرخند جنب حارهای بر روی فالت ایران طی سه ماه آینده است (رنگ زرد پررنگ در کل پهنه ایران).

شکل -9الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح میانی جو برای زمستان 1931
(محدوده کشور ایران با خط چین آبی دیده می شود)

اغلب مدلهای پیشبینی فصلی نیز تغییر فاز پدیده انسو از شرایط النینوی ضعیف به فاز خنثی را نشان میدهد
که اثر مثبت آن بر بارش ایران را منتفی میکند .شکل زیر تغییر فاز انسو از النینوی ضعیف به خنثی از دی ماه 7931
را نشان می دهد .به طور کلی ،چنین شرایطی نه تنها موجب افزایش پایداری نسبی هوا و کاهش فعالیت سامانههای
بارشی بر روی فالت ایران میشود بلکه افزایش دمای هوا را نیز در پی دارد.

با توجه به گرمایش جهانی ،روند بلند مدت بارش در کشور روندی کاهشی است .در چنین
شرایطی تدوین و اجرای برنامه ملی جهت تامین پایدارآب و اتخاذ روشهای سازگاری با
کمآبی ،الزم و ضروری خواهد بود.

شماره صفحه  5 :از 5

